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Abstract
Rosa persica Michx (ex Juss.) is one of the invasive species in Iran, which has rapidly expanded in the 
degraded rangelands and abandoned and low-yield rainfed areas, negatively affecting the structure and function 
of rangeland ecosystems. This research was carried out to investigate the possibility of improvement and 
reclamation of degraded rangelands in one of the semi-steppe regions of Markazi province, whose dominant 
species was R. persica. In the present study, we evaluated the effects of four improvement treatments including 
control, furrow and seeding, pit seeding, and direct seeding with Agropyron elengatum, Bromus tomentelus, 
Onobrychis subnitens, Onobrychis melanotricha, Sanguisorba minor, Medicago sativa, and Onobrychis sativa. 
The experiment was arranged in a split plot based on complete randomized block design for three consecutive 
years. According to the results, the highest seedling establishment was recorded for furrow and seeding, pit 
seeding, and direct seeding, respectively. Regardless of the type of improvement methods, Agropyron elengatum 
with the highest establishment percentage is a suitable species for planting in all three improvement methods, 
followed by Medicago sativa, Sanguisorba minor, and Bromus tomentellus. Therefore, the seeding of these 
species in furrow is recommended for improvement and reclamation of degraded rangelands in this area.

Keywords: Direct seeding, contour furrowing, pit seeding, range improvement methods, Rosa persica

Improvement of degraded rangelands in the semi-steppe regions of Markazi 
province 
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چکیده
 گیاه ورک ).Rosa persica Michx. ex Juss( یکی از گونه های مهاجم در عرصه های مرتعی است که در مراتع تخریب شده و 
دیم زارهای رهاشده و کم بازده به سرعت گسترش یافته و بر ویژگی های ساختاری و عملکردی اکوسیستم های مرتعی تأثیر منفی 
گذاشته است. این پژوهش به منظور بررسی امکان اصالح و احیای مراتع تخریب شده در ورک زارهای نیمه استپی استان مرکزی انجام 
شد. در این مطالعه، مقایسه روش های مختلف مرتع کاری شامل بذر کاری در فارو، بذر کاری مستقیم و کپه کاری با استفاده از گونه های
Agropyron elengatum ،Bromus tomentellus ،Onobrychis subnitens ،Onobrychis melanotricha, 

بر  شده  خرد  کرت های  آزمایشی  طرح  قالب  در   Onobrychis sativa و   Sanguisorba minor ،Medicago sativa
پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و در سه سال متوالی انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد استقرار 
نونهال ها، به ترتیب مربوط به بذر کاری توأم با ایجاد فارو، کپه کاری و بذر کاری مستقیم بود. همچنین صرف نظر از نوع روش 
اصالحی، گونه Agropyron elengatum با بیشترین درصد استقرار نونهال ها، گونه مناسبی برای کاشت در هر سه روش 
است و پس از آن گونه های Sanguisorba minor ،Medicago sativa و Bromus tomentellus در اولویت هستند. 
لذا بذر کاری گونه های ذکر شده توأم با ایجاد فارو برای اصالح و احیای مراتع تخریب شده در این مناطق توصیه می شود. 

واژه های كلیدی: بذر کاری مستقیم، روش های مرتع کاری، کپه کاری، کنتور فارو، ورک
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اصالح مراتع تخریب شده در مناطق نیمه استپی 
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شـرایط مناسبی را برای اسـتقرار نونهال ها فراهم می سازد، 
زیـرا چاله های کم عمق و شـیارهایی که به عنوان بسـتر 
کاشـت کپـه ای و فارو حفر می شـوند، باعـث ذخیره 
بیشـتر رطوبـت در محل کاشـت بذور شـده و این 
امـر کمـک زیـادی بـه اسـتقرار گیاهـان می کنـد 

)مفیـدی چالن و همـکاران، 1395(.
با بررسـی تأثیر بیومکانیکی، نظیر بذرکاری 
تـوأم با ایجـاد چاله )پیتینگ(، ریپینگ )شـخم 
عمیق( و کنتورفارو )شـیار(، در ذخیره رطوبت 
خاک، گزارش شـد که بیشترین مقدار افزایش 
رطوبـت در خـاک )8/82 درصد(، مربوط به 
بـذرکاری بـا ایجـاد فارو بـوده و بـذر کاری 
همـراه بـا حفـر چالـه بیشـترین افزایش در 
پوشـش گیاهي )44/66 درصـد( را به همراه 
داشته است )حبیب  زاده و همکاران، 1387(. 
در ایـن خصـوص، گـزارش شـد کـه ایجاد 
فـارو، نفـوذ آب بـه داخل خـاک را افزایش 
داده و موجـب تمـاس بیشـتر بـذر بـا خاک 
شـده، سـرعت باد را کاهش داده و سرانجام، 
جریـان آب را کنتـرل کـرده و رطوبت خاک 
 .)Beadle, 1948( می دهـد  افزایـش  را 
ضمـن اینکـه گـزارش شـد کـه ایجـاد فارو 
در افزایـش رطوبت خاک، افزایش پوشـش 
 Branson( گیاهی و تولید علوفه مؤثر است

  .)et al., 1996
و  بهره برداری هـا  تمرکـز  نه  متأسـفا
دخالـت انسـان، به خصـوص زراعـت دیـم 
و چـرای خـارج از فصـل و بیـش از حـد 
ایـران  مراتـع  تولیـدی در  ظرفیـت علوفـه 
بـا سـطحی معـادل 86/4 میلیـون هکتـار 
مسـاحت  کل  از  درصـد   52 حـدود  کـه 
کشـور را به خـود اختصـاص داده )فیاض و 
همـکاران، 1394(، موجب پیدایش شـرایط 
جدیـد محیطـی شـده کـه قابلیـت پذیـرش 
جوامـع گیاهی و اسـتقرار گونه هـاي مهاجم 
خاصـی را دارد. گیـاه ورک بـا نـام علمـی
Rosa persica Michx. ex Juss. 

متعلـق بـه خانـواده گل سـرخ، یکـی از این 
گونه هاسـت کـه در مناطق خشـک آسـیای 
میانه، از افغانسـتان تا روسیه و غرب سیبری 
 .)Phillips & Rix, 1988( دارد پراکنـش 
ورک در بیـش از 406026 هکتـار از مراتع 
ایـران و در سـطحی معـادل 68810 هکتـار 
از تیپ های گیاهی اسـتان مرکـزی، به عنوان 
گونـه غالـب یـا حداقـل یکـی از گونه های 

غالـب، در تیپ هـای گیاهـی قرار داشـته که 
عمدتـًا در نواحـی بیابانـی خشـک سـرد و 
نیمه خشـک فراسـرد پراکنـش دارد )فیاض، 
افزایـش  بـا  گونـه ،  ایـن   .)1367 -1395
غیر عـادی تراکـم و درصـد پوشـش گیاهـی 
خـود در مناطقی کـه ورود پیدا کرده )اراضی 
دیـم رهاشـده یا مراتعی که به شـدت توسـط 
دام  چرا شـده اند(، خیلی سـریع به عنوان گونه 
 )Phillips & Rix, 1994( غالب ظاهر شـده
و همانند سـایر گونه های مهاجم بر سـاختار 
و عملکرد پوشـش گیاهی بومـی منطقه تأثیر 
منفـی گذاشـته )Brooks et al., 2016( و 
یکنواخـت  پوشـش گیاهی  ایجـاد  موجـب 
به جـاي پوشـش گیاهی متنـوع شـده اسـت 
)مقـدم، 1377(. لـذا از ایـن نظر و بـا توجه 
بـه Simberloff & Rejmanek ا)2011(، 

به عنـوان گیـاه مهاجم شـناخته می شـود. 

بـا توجه به کمبـود اطالعات درخصوص 
روش هـای اصالح و احیـای ورک زارها، این 
تحقیـق با هدف بررسـي روش هـای مختلف 
بـرای  مطلـوب،  گونه هـای  بـا  مرتـع کاری 
افزایش تنوع گونـه ای و ارتقای کمی و کیفی 
پوشـش گیاهـی در ایـن مناطق انجام شـده 
اسـت تا بـا تشـخیص گونه هـا و روش های 
مناسـب مرتـع کاری، توصیه هـاي مدیریتـي 
مناسـب را برای احیا و کاهش اثرات مخرب 
گونـه مهاجـم بـر سـایر گونه هـای گیاهی و 

اصـالح ترکیـب گیاهی، ارائـه کند. 

 اقدام ها و یافته ها
بخشـی از مراتع ایستگاه منابع طبیعي مهندس 

 مقدمه
جوامـع گیاهـی بـا گذشـت 

در  تغییـرات  به دلیـل  و  زمـان 
اقلیمـی،  تغییـرات  )نظیـر  محیـط 

 ، ) ه غیـر و طبیعـی  ی  شـفتگی ها آ
تهاجـم  زیسـتی،  لعمل هـای  عکس ا

گونه هـای مهاجـم و فعالیت های انسـانی 
تغییـر  تصادفـی(،  یـا  عمـدی  ) به طـور 

 Pickett & White, 1985;( می کننـد 
بهره برداری هـای   .)Rejmánek, 1989
شـدید از مراتـع و تغییـر کاربـری اراضـی، 
موجـب گسـترش گونه های مهاجم شـده که 
این امـر نه تنها باعث تغییر در ترکیب گونه ای 
شـده، بلکه بر کارکردها و خدمات اکوسیستم 
نیـز اثـر گذاشـته )Davis, 2013( و باعـث 
تخریب اکوسیسـتم ها در بسیاری از نقاط دنیا 
.)Pyˇsek & Richardson, 2010( می شوند

فراوانـی  کـه  مـواردی  در  رابطـه،  ایـن  در 
گونه هـای مطلـوب و مـورد چـرای دام، در 
ترکیب گیاهی مراتع، بسـیار کم یا تهی شـده 
باشـد، برای بازسـازی تـوان تولیـدی مرتع، 
کاهـش تـوان رقابتـی گونه مهاجـم، افزایش 
مقاومـت جوامـع گیاهـی در مقابـل تهاجـم 
گونه هـای مهاجـم و به طـور  کلـی افزایـش 
کمـی و کیفـی پوشـش گیاهی، اصـالح مرتع 
ازطریـق مرتـع کاری بـا گونه های چندسـاله 
می شـود توصیـه  دام،  اسـتفاده  مـورد  و 

 .)DiTomaso et al., 2010(
نتایـج حاصـل از مرتـع کاری گونه هـای 
ذخیـره  مختلـف  روش هـای  بـا  مرتعـی 
نـزوالت )قربانی مقدم و همـکاران، 1394(، 
به دلیـل  تأکیـد دارد کـه  ایـن موضـوع  بـر 
ذخیـره نـزوالت بیشـتر در روش کپـه کاری، 
ایـن  اسـتقرار گونه هـای مـورد مطالعـه در 
کنتور فـارو  روش هـای  از  بیشـتر  روش، 
چاله های هاللـی آبگیر بوده اسـت. همچنین 
گونـه اسـتقرار  میـزان  کـه  شـد  گـزارش 
Agropyron elengatum در سـه عملیات 
مرتع کاری شـامل کپه کاري، بـذر کاری همراه 
بـا کنتورفـارو و بـذر کاری تـوأم بـا ایجـاد 
هاللـی آبگیـر، اختـالف معنـی داري بـا هـم 
 ،Agropyron elengatum نداشـته و گونه
گونه ای مناسـب برای عملیـات اصالح مرتع، 
معرفـی شـد. در این ارتباط، گزارش شـد که 
مرتـع کاری توأم بـا ایجاد فـارو و کپه کاری، 

 
توان  بازسازی  برای 

توان  کاهش  مرتع،  تولیدی 
یش  ا فز ا  ، جم مها نه  گو بتی  قا ر

مقاومت جوامع گیاهی در مقابل تهاجم 
گونه های مهاجم و به طور  کلی افزایش 
اصالح  پوشش گیاهی،  کیفی  و  کمی 
مرتع ازطریق مرتع کاری با گونه های 
دام،  استفاده  مورد  و  چندساله 

توصیه می شود. 
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متوسـط درجه حرارت سـاالنه ایسـتگاه 
9/3 درجـه سـانتی گراد و حداقـل و حداکثر 
ایسـتگاه  ایـن  در  مطلـق حـرارت  درجـه 
به ترتیـب 31- و 43 درجه سـانتی گراد بوده 
و جزو مناطق اسـتپی سـرد اسـت. متوسـط 
ارتفاع سـایت های اجـرای طرح، 1900  متر 
از سـطح دریـا بـود. ایـن ایسـتگاه در ناحیه 
رویشـي ایـران- تورانـي واقع شـده اسـت. 
گونـه ورک یکـی از گونه هـای مهاجـم در 
منطقه  اسـت کـه جمعیت آن به دلیـل زراعت 
دیـم در مراتـع منطقـه و رهـا شـدن اراضی 
مزبـور قبـل از قرق ایسـتگاه، افزایـش یافته 
اسـت، به طوري کـه در 50 درصـد از عرصه 
به عنـوان گونـه  ایسـتگاه،  گیاهـي  پوشـش 
اول تیـپ، حضـور خـود را نشـان مي دهـد 

)بی نـام، 1380(.
تولیـدی  تـوان  بازسـازی  به منظـور 
ی  نه هـا گو فـی  معر همچنیـن  و  تـع  مر
ترکیـب  امـر، اصـالح  ایـن  بـرای  مناسـب 
ی نه هـا گو ی  ر تـع کا مر بـا  هـی  گیا
Agropyron elengatum, Bromus tomentellus,
Onobrychis subnitens, Onobrychis melanotricha 

و Sanguisorba minor )تـوت روباه( در اواخر 
مهرمـاه و Medicago sativa )قـره یونجـه( و 
Onobrychis sativa  در اواخـر اسـفندماه در 

کرت هـای اصلـی که شـامل بـذرکاری توأم 
با ایجـاد فارو، بذرکاری مسـتقیم و کپه کاری 
بودند )شکل های 1 و 2( برای مدت سه سال 
متوالـی انجام شـد. قالب طرح آزمایشـی بر 
مبنـای طـرح کرت هـای خرد شـده بـر پایه  
بلـوک کامل تصادفـی در چهار تکـرار بود.

الزم به ذکـر اسـت که قوه نامیه هـر یک از 
بـذور محاسـبه و میزان بـذور مصرفی با توجه 
بـه قوه نامیـه، درصـد خلـوص و میـزان بـذر 
توصیه شده در منابع، به  شرح زیر تعیین و مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتند )پیمانی فـرد و همکاران، 
1373 و آذرنیونـد و زارع چاهوکـی، 1387(:

 
درصد قوه نامیه بذر * درصد خلوص بذر = درصد بذر زنده خالص
درصد بذر زنده خالص / مقدار بذر توصیه شده = مقدار بذر مورد نیاز

 
نهال هـای  )درصـد  ده هـا  ا د لیـز  نا آ
استقراریافته با توجه به مقدار بذر استفاده شده(
 در قالب طرح آزمایشـی کرت های خردشده 
بـر پایـه طـرح بلوک هـای کامـل تصادفـي 

یونسـی )خسـبیجان( با تیپ گیاهی
 Rosa persica- Scariola orientalis

 کـه حـدود 24 سـال قـرق بـوده، 
جامعـه آمـاری را در ایـن تحقیـق 
تشـکیل داده اسـت. این ایستگاه در 
45 کیلومتـري غـرب شـهر اراک و 

در موقعیـت جغرافیایی́  8 ˚34  تا ́ 10 ˚34 
49  تـا 24́˚49 طول   ̊21 عـرض شـمالی و ́
شـرقی واقـع شـده اسـت. متوسـط بارندگي 
منطقـه مطالعاتـي 350/8 میلي متـر بـرآورد 
شده و وضعیت بارندگی ایستگاه در سال های 
مطالعـه شـده به  شـرح جدول 1 بوده اسـت.

میزان بارندگي )میلي متر(
فصل های سال سال های آزمایش شده )سال زراعی(

1395 -13961394 -13951393 -1394
زمستان174/756/3100/7
بهار109154/629
تابستان15/40/90/9
پاییز112169/7125/3

جمع411/1381/5255/9 

شکل 2- اجرای عملیات بذر کاری مستقیم 

شکل 1- ایجاد شیار روی خطوط تراز )کنتورفارو( به منظور بذر کاری 

جدول 1- وضعیت بارندگی ایستگاه مهندس یونسی در سال های مطالعه شده
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عملیات مرتعکاري

در چهـار تکـرار و به مـدت سـه سـال، بـا 
  SPSS24 اسـتفاده از نرم افزارهای آمـاری
مقایسـه  گرفـت.  MSTATC، صـورت  و 
میانگین هـا نیـز با آزمـون دانکن انجام شـد.

نتایـج حاصـل از تجزیه وتحلیـل مربوط 
نشـان  اسـتقراریافته،  نهال هـای  بـه درصـد 
داد کـه بیـن روش هـای مختلف مرتـع کاری 

و همچنیـن نـوع گونه هـای مـورد اسـتفاده، 
تفـاوت معنـی داری وجـود دارد. اثـر متقابل 
بیـن ایـن دو عامـل در اسـتقرار گونه هـای 
گیاهـی نیز تأثیر معنی دار داشـته و اثر متقابل 
سـال و تیمارهای مورد مطالعـه نیز در میزان 
موفقیت اسـتقرار گونه هـای گیاهی مؤثر بوده 
و در سـطح 1 درصد معني دار اسـت. شکل 3 
مقایسـه میانگین تیمارهای مختلف کاشت را 
از نظر درصد اسـتقرار گونه هـای گیاهی، در 
سـطح آمـاري 5 درصد با اسـتفاده از آزمون 

دانکـن نشـان مي دهد.
همان طورکه در شـکل 3 مالحظه مي شود، 
بیشـترین درصـد اسـتقرار گونه هـا مربـوط به 
بـذرکاری تـوأم بـا ایجاد فـارو  با حـدود 28 
درصـد و بعـد از آن کپـه کاری بـا حـدود 23 
درصد و بذر کاری مستقیم با 10 درصد استقرار 
گونه هـای مورد اسـتفاده، مؤثر بودند. مقایسـه 
میانگین هاي درصد اسـتقرار گونه های گیاهی، 
صرف نظر از نوع روش مرتع کاری نشان داد که 
اختالف معنی داری بین میزان استقرار گونه های 
گیاهـی مطالعـه شـده وجـود دارد )شـکل 4(. 
بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمـده از اثر 
سـال بـر اسـتقرار گونه هـا، بیشـترین درصد 
اسـتقرار نهال هـا، مربـوط بـه سـال 95-96 
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نـه  گو
ورک یکی از گونه های 

مهاجـم در منطقـه  اسـت که 
جمعیـت آن به دلیـل زراعـت دیم 

در مراتـع منطقـه و رها شـدن اراضی 
مزبـور قبل از قـرق ایسـتگاه، افزایش 
یافته اسـت، به طوري کـه در 50 درصد 
از عرصـه پوشـش گیاهي ایسـتگاه، 
به عنـوان گونـه اول تیـپ، حضـور 

خـود را نشـان مي دهـد. 
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شکل 4- مقایسه میانگین درصد استقرار گونه های گیاهی کاشته شده

شکل 5- مقایسه میانگین استقرار گونه ها در سال هاي مختلف

شکل 6- مقایسه میانگین اثر روش های مرتع کاری و گونه های کاشته شده
* حروف مشابه نشان دهنده فقدان اختالف معني دار در سطح 5 درصد است.

شکل 3- مقایسه میانگین استقرار گونه ها بر اثر اعمال تیمارهای مرتع کاری

سال های مورد مطالعه

عملیات مرتع کاری

عملیات مرتع کاری

بذرکاری توأم با ایجاد فاروکپه کاریبذرکاری مستقیم
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بوده که با بررسـي میزان بارندگي 
این سـال، مي توان افزایش درصد 
اسـتقرار را بـه بـاال بـودن میـزان 
بارندگـي و پراکنـش مناسـب آن 
متناسـب بـا نیـاز آبـی گیاهان در 
سـال 96-95 نسـبت داد. ازطرفـی درصـد 
اسـتقرار پایین تـر گونه هـا در سـال زراعـی 
بارندگـی  کاهـش  بـه  را می تـوان   93-94
و نبـود پراکنـش مناسـب آن بـا توجـه بـه 
فصـل رویـش گیاهـان نسـبت داد. مقایسـه 
مختلـف  متقابـل روش هـای  اثـر  میانگیـن 
مرتـع کاری و گونه هـای مـورد اسـتفاده در 
ایـن پژوهش، در شـکل 6 نشـان داده شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمـده از 
اثـر متقابل عملیـات مرتـع کاری و گونه های 
گیاهـی در اسـتقرار نهال هـای جوانـه زده از 
بـذر ایـن گیاهان، بیشـترین درصد اسـتقرار، 
مربـوط بـه اثـر تـوأم ایجـاد فـارو و گونـه
 Agropyron elengatum  و کمتریـن آن 
مربـوط به اثر توأم بذر کاری مسـتقیم و گونه 
اسپرس زراعی )Onobrychis sativa( بود. 
شـکل 7 نمایـی از اسـتقرار گونه هـای موفق 

در ایـن مطالعه را نشـان می دهد. 

 نتیجه گیری و پیشنهادها 
بـا توجـه بـه فراوانـی بسـیار کـم گونه های 
بـرای  بررسـی،  مـورد  مـکان  در  مطلـوب 
مرتـع و اصـالح  تولیـدی  تـوان  بازسـازی 
گونه هـای  مرتـع کاری  گیاهـی،  ترکیـب 
یـن  ا فـت.  گر ر  ا قـر نظـر  مّد مطلـوب، 
موضـوع، در مطالعـات قبلی )مقـدم، 1377، 
و   DiTomaso و   1394 قـی،  ا مصد
همـکاران، 2010( نیز مورد تأکید قرار گرفته 
اسـت. لـذا در ایـن تحقیـق، بـه ارزیابـی اثر 
روش های مختلف مرتـع کاری نظیر بذرکاری 
تـوأم بـا ایجاد فـارو، کپـه کاری و بـذرکاری 
مسـتقیم با برخی از گونه هـای مطلوب مانند

 Agropyron elengatum, Bromus tomentellus

Onobrychis subnitens, Onobrychis

 melanotricha ,Sanguisorba minor

 Onobrychis sativa و   Medicago sativa

ترکیـب  تغییـر  و  پوشـش گیاهی  ترمیـم  در 
شـد.  پرداختـه  مراتـع،  ایـن  در  گونـه ای 

نتایـج نشـان داد کـه صرف نظـر از نـوع 
اسـتقرار  درصـد  بیشـترین  گیاهـی،  گونـه 
بـا  بـذرکاری تـوأم  بـه  نونهال هـا، مربـوط 
ایجـاد فـارو بـا حـدود 28 درصـد و بعد از 
آن کپه کاری بـا حدود 23 درصد و بذرکاری 
مسـتقیم بـا 10 درصد اسـتقرار بـود. یکی از 
دالیـل باال بـودن درصـد اسـتقرار نهال های 
تـازه روییـده را می تـوان بـه افزایـش میزان 
رطوبت خـاک و افزایش آب قابل دسـترس 
گیـاه در دو روش کپـه کاری و ایجـاد فـارو 

داد.  نسبت 

افزایش آب قابل اسـتفاده بـرای گیاهان 
در کپـه کاری و ایجـاد فـارو، توسـط سـایر 
و همـکاران، 1387،  )حبیـب زاده  محققـان 
Ross و همـکاران، Li ،1999 و همـکاران، 
قربانی مقـدم و همـکاران، 1394(  2005 و 
علـت  برعکـس،  اسـت.  شـده  بیـان  نیـز 
پاییـن بـودن درصـد اسـتقرار نونهال هـا در 
بـذرکاری مسـتقیم را شـاید بتوان بـه رقابت 
بـر سـر منابـع )به خصـوص رطوبـت خاک( 
نسـبت داد؛ چراکـه در ایـن روش، باوجـود 
جوانه زنـی بـذور در خـاک به دلیـل تراکـم 
الزم  رطوبـت  کمبـود  و  نو نهال هـا  بیشـتر 
بـرای ادامـه رشـد و اسـتقرار آنهـا، درصـد 
ادامـه  نو نهال هـا در  ایـن  از  قابـل توجهـی 
همچنیـن  شـدند.  رشـد، خشـک  مراحـل 
صرف نظـر از نـوع روش مرتـع کاری، گونـه

بـا حـدود 38    Agropyron elengatum  
 Onobrychis sativa درصد، بیشترین و گونه
میـزان  کمتریـن  درصـد،   2 حـدود  بـا 

اختصـاص  به خـود  را  نونهال هـا  اسـتقرار 
موفقیـت ن  میـزا بـودن  بـاال  نـد.  ده ا ا د

 Agropyron elengatum در هر سه روش 
مرتع کاری، نشـان دهنده این است که این گیاه 
برای مرتع کاری مراتع مورد بررسـی، مناسب 
اسـت؛ هرچند که بذرکاری آن تـوأم با ایجاد 
فـارو، از موفقیت باالتـری برخوردار بوده که 
در مطالعات قبلی )فهیمی مرغزار و همکاران، 
1392( نیز به این موضوع اشـاره شده است. 
همچنیـن با توجه به نتایج به دسـت آمده 
از اثـر سـال بـر اسـتقرار گونه هـا، بیشـترین 
درصـد اسـتقرار نو نهال هـا، مربـوط به سـال 
سـوم اجراي طـرح بوده که با بررسـي میزان 
بارندگي در این سـال )سال  زراعي 95-96(، 
مي تـوان افزایـش درصـد اسـتقرار را به باال 
بـودن میـزان بارندگي و پراکنش مناسـب آن 
متناسـب بـا نیـاز آبی گیاهـان در این سـال 
نسـبت داد. ازطرفـی درصد اسـتقرار پایین تر 
گونه ها در سـال زراعـی 94-93 را می توان 
به کاهش بارندگی و نبود پراکنش مناسب آن 
بـا توجه بـه فصل رویش گیاهان نسـبت داد. 
اثر متقابـل عملیات اصالحی و گونه های 
گیاهی در اسـتقرار نهال های جوانه زده از بذر 
ایـن گیاهـان، نشـان داد که بیشـترین درصد 
اسـتقرار، مربـوط بـه اثر تـوأم فـارو و گونه 
آن  کمتریـن  و   Agropyron elengatum
مربـوط به اثر توأم بذرکاری مسـتقیم و گونه 
اسپرس زراعی )Onobrychis sativa( بود. 
بــا  به نظــر می رســد  به طــور کلــی 
توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و کاهــش 
بارندگــی، بــذرکاری مســتقیم در ایــن مراتع، 
ــمانی  ــزوالت آس ــر ن ــره کمت ــل ذخی به دلی
در خــاک، از موفقیــت کمتــری در اســتقرار 
ــی  ــای مرتع ــی در عرصه ه ــای گیاه گونه ه
برخــوردار اســت؛ در حالی کــه در روش های 
بــذرکاری تــوأم بــا ایجاد فــارو و کپــه کاری، 
ــمانی،  ــزوالت آس ــره بیشــتر ن ــل ذخی به دلی
ــت الزم  شــرایط مناســب تری از نظــر رطوب
ــتقرار  ــد و اس ــذر، رش ــی ب ــرای جوانه زن ب
نهال هــا فراهــم شــده اســت. نتایــج حاصــل 
از ایــن پژوهــش، قبــاًل در مطالعــات دیگــر 
)Beadle, 1948؛ Branson et al., 1966؛ 
احمــدی و ســندگل، 1385 و مفیــدی چالن 

بـاال 
بودن میزان موفقیت

 Agropyron elengatum 
مرتع کاری،  روش  سه  هر  در 

نشان دهنده این است که این گیاه 
برای مرتع کاری مراتع مورد بررسی، 
مناسب است؛ هرچند که بذرکاری 
آن توأم با ایجاد فارو، از موفقیت 

باالتری برخوردار بود.
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شکل 7- نهال های استقرار یافته در سال سوم پس از کاشت

Agropyron elengatum Bromus tomentellus

Sanguisorba minor

Medicago sativa
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و همــکاران، 1395( به تأیید رســیده و 
بــر حفــظ رطوبت خاک هنــگام عملیات 
ــزوالت  ــره ن ــا ذخی ــوأم ب ــع کاری ت مرت

آســمانی، تأکیــد شــده اســت. 
لــذا بــا توجــه بــه تنش هــای متعــدد 
محیط زیســتی در ایــن مناطــق و از بیــن 
ــع  ــوراک در مرات ــای خوش خ ــن گونه ه رفت
ــر  ــری از تغیی ــن جلوگی ــد ضم ــه، بای منطق
کاربــری اراضــی و اعمــال مدیریــت اصولــی 
چــرای دام در مرتــع، بــا ترویــج کاشــت 
گونه هــای دارای ارزش غذایــی مطلــوب و 
تــوان تولیــد علوفــه بــاال نظیــر قــره  یونجــه، 
تــوت روباهــی، جــارو علفــی و چمــن گندمی 
بلنــد، بــا مشــارکت ذی نفعــان مراتــع، افزایش 
ــع آن  ــی و به تب ــی پوشــش گیاه ــی و کیف کم
ــد.  ــب ش ــع را موج ــت مرات ــای وضعی ارتق
همچنین نتایج بررســی روش های مختلف 
مرتــع کاری در مراتــع مورد پژوهــش که معرف 
ــتپی  ــای نیمه اس ــیعی از ورک زاره ــطح وس س
اســت، نشــان داد که بیشــترین درصد اســتقرار 
نونهال هــا، ابتــدا در شــیوه بــذرکاری تــوأم بــا 
ایجــاد فــارو و ســپس در مرتــع کاری به شــیوه 
ــودن  ــاال ب کپــه کاری، حاصــل شــده اســت. ب
درصد اســتقرار نهال هــا در روش هــای مذکور، 
بــه افزایــش میــزان رطوبــت خــاک و افزایش 
ــت.  ــط اس ــاه، مرتب ــترس گی ــل دس آب قاب
بنابرایــن بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمی و 
خشکســالی ها که همــواره عرصه هــای مرتعی 
را به مخاطــره می انــدازد، ترویج اصــالح مراتع 
بــا روش هایــی از مرتــع کاری کــه منجــر بــه 
ذخیره بیشــتر نزوالت آســمانی و فراهم آوردن 
شــرایط مناســب تری از نظر رطوبت الزم برای 
ــا  ــتقرار نهال ه ــد و اس ــذر، رش ــی ب جوانه زن
می شــود، بایــد مّدنظــر مدیــر مرتع قــرار گیرد.
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